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  :الملخص

الذي تم التوصل إلیه في عهد إدارة الرئیس األمریكي یعتبر االتفاق النووي اإلیراني 

ظل التغیرات  ، من أهم االتفاقات التي من شأنها وضع حد للتوتر بین الطرفین في''أوباما''

الدولیة التي تعرفها المنطقة، األمر الذي یوحي بأن أي تخمین للمساس به وال سیما بعد فوز 

في االنتخابات الرئاسیة والذي هدد ومنذ الحملة االنتخابیة بإلغاء هذا االتفاق الذي  ''ترامب''

حالة  وصفه بالكارثي، یجعل هذا األخیر مضطرا إلى أخذ عدة عوامل في الحسبان في

التفكیر بإلغاء أو حتى إدخال تعدیالت علیه، قد یصعب علیه اإلقدام علیها في ظل 

  المعطیات التي تحیط بهذا االتفاق. 

القوة  ؛المقاومة ؛الشرق األوسط؛ ترامب ؛االتفاق النووي ؛إیران :الكلمات المفتاحیة

�العقوبات. ؛النوویة �

Astract:  
The Iranian nuclear deal, reached under the Obama administration, is one 

of the most important agreements that would put an end to the tension 
between the two parties in light of the international changes that the region 
knows. This suggests that any speculation about it, especially after Trump's 
victory The presidential elections, which have threatened to abolish this 
agreement, since the election campaign, have called for a number of factors 
to be taken into account in the case of thinking about canceling or even 
modifying it, which may be difficult for them to take under the 
circumstances surrounding the agreement. 
Keywords: Iran; Nuclear Agreement; Trump; Middle East; Resistance; 

Nuclear Power; Sanctions. 
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  :المقدمة

النووي اإلیراني أكبر انتصار للدبلوماسیة والذي تحقق في  االتفاقیعتبر 

هد إدارة الرئیس األمریكي أوباما إلى جانب الدول الدائمة العضویة باإلضافة ع

الصادر  2231إلى ألمانیا وبمباركة مجلس األمن الدولي بموجب القرار رقم 

لیتوعد بتمزیق هذا  االنتخابیةعنه، لیأتي بعد ذلك دونالد ترامب ومنذ حملته 

لیه أمریكا اباره أسوأ اتفاق توصلت تارة وٕاعادة النظر فیه تارة أخرى العت االتفاق

وٕایران حول هذه  االتفاقعلى حد تعبیره األمر الذي یثیر مخاوف أطراف 

المواقف المتذبذبة لترامب، خاصة بعد إعالنه عن انسحاب بالده من اتفاقیة 

وهو ما یدفعنا للتساؤل عن مدى بقاء التزام ترامب بهذا باریس للمناخ، 

الت تراجعه عنه في ظل التداعیات واالنعكاسات وما هي احتما ؟االتفاق 

والسیما في ظل التأیید الدولي الذي  والتحدیات التي تواجهه في هذا اإلطار؟

التي تؤكد على التزامها ببنوده في ظل تأیید  االتفاقیحیط بإیران وخاصة دول 

مؤسساتي دولي والذي تقوده الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، كل ذلك سنحاول 

  المبحثین: هذین اإلجابة عنه من خالل

  النووي اإلیراني وآثاره. االتفاقالمبحث األول: محددات صیاغة 

  في ظل إدارة دونالد ترامب. االتفاقالمبحث الثاني: التحدیات التي تواجه 

  

  

  

  وآثاره اإلیرانيالنووي  االتفاقمحددات صیاغة  المبحث األول:
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م، 18یات المتحدة األمریكیة وٕایران إلى أواخر القرن تعود العالقات التي تجمع بین الوال

 19411حیث عرفت هذه األخیرة اتفاقا خالل فترة حكم الشاه محمد رضا البهلوي عام 

عرفت توترا بعد وصول الخمیني إلى السلطة، إال  التيواستمرت إلى غایة الثورة اإلسالمیة 

ولعل  ،2تتم في سریة ولم تبدو للعلن أنه وبالرغم من ذلك استمرت العالقات ولو أنها كانت

األمر یعود إلى وجود عوامل قویة من جانب كال الطرفین عملت على استمرار هذه العالقة 

وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة  االتفاقو فرضت على األطراف المعنیة بهذا 

؟ االتفاق اغة هذا صیاغته، األمر الذي یدفعنا للتساؤل حول هذه العوامل المؤثرة في صی

 هذا من جهة، وكذا اآلثار المترتبة عنه  بشقیها اإلقلیمي والدولي من جهة أخرى؟

  النووي اإلیراني االتفاقالمطلب األول: العوامل المؤثرة في صیاغة 

تعتبر إیران دولة محوریة نظرا للموقع الجیواستراتیجي الذي تحتله من جهة، واألهمیة 

التي تكتسیها من جهة أخرى، األمر الذي خلق نوعا من التنافس بینها العسكریة واالقتصادیة 

وبین الوالیات المتحدة األمریكیة باعتبار أن هذه األخیرة لدیها أطماع في منطقة الشرق 

سبتمبر  11األوسط وتسعى للعب دور الریادة فیها، وزیادة على كل ذلك فقد زادت أحداث 

بعد تصریح الرئیس األمریكي جورج وولكربوش الذي قسم  من حدة تأزم هذه العالقات والسیما

فیه العالم إلى أخیار وأشرار واعتبر إیران محور الشر إلى جانب كل من سوریا وكوریا 

  3.الشمالیة

وعلیه وبناء على ما تقدم ، یتضح بأن كل من إیران والوالیات المتحدة األمریكیة ترتكز 

ووضع حد لهذا التوتر، وهذا ما سنتعرض  التفاقاعلى عوامل وأسباب تدفعها إلى ضرورة 

لنسلط الضوء في النقطة الثالثة على مدى استجابة هذا  إلیه من خالل النقطتین الموالیتین

  لهذه العوامل والمؤثرات. االتفاق

  الدوافع التي أحدثت التحول في السیاسة األمریكیة تجاه الملف النووي اإلیراني: -1

                                                           
، 2009-2006لوضع الفلسطیني الداخلي العالقات األمریكیة اإلیرانیة وتأثیرها على اأحمد محمد عمر المدني،  -1

 .16. ، ص2010فلسطین، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم السیاسیة، جامعة األزهر، 
   .20. ، صنفس المرجع -2
، القاهرة، 13، مجلة السیاسة الدولیة، العدد ''إیران وجماعات العنف السیاسي في الشرق األوسط''ولید عبد الناصر،  -3

  .17. ، ص1993
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محاطة بجملة من الوالیات المتحدة األمریكیة  خاصة لبلدین والعالقات بین اتعتبر 

  : والتي نجد من بینها االتفاقوصول إلى للتفرض علیها إتباع أسلوب المفاوضات األسباب 

ن إیران باتت تشكل خطرا كبیرا یهدد مصالحها في الشرق األوسط خاصة بعد أ -

دون مساعدة من أیة و النوویة لحة مجال األس فيهذه األخیرة عرفته  التطور السریع الذي

  دولة أخرى.

دعم إیران لحركات المقاومة في فلسطین تجاه حركة حماس وفي لبنان تجاه حزب اهللا  -

 1.وهذا ما یشكل خطرا على حلیفتها إسرائیل

إدراك الوالیات المتحدة األمریكیة للدور الذي یمكن أن تلعبه إیران دون دول المنطقة  -

، حیث أعربت إیران عن 2001سبتمبر  11رهاب والسیما بعد أحداثفي حربها على اإل

في  لالعتداءموقفها الداعم للوالیات المتحدة األمریكیة بإنقاذ أي قوات أمریكیة تتعرض 

 2.المنطقة وموقفها المؤید لضرب طالبان

ریا األهمیة السیاسیة التي تكتسیها إیران نظرا للعالقات التي تجمعها بدول الجوار كسو  -

ولبنان أو حتى مع دول مجلس التعاون الخلیجي حتى وقت قریب، باإلضافة إلى العامل 

الجغرافي الذي تحتله إیران باعتبار أنها تجمع بین ثالث قارات هي أوروبا وٕافریقیا وآسیا، 

وكذا الوضع االقتصادي الذي تملكه باعتبارها تتوفر على بنیة اقتصادیة قویة تتمثل في 

 %10بیعیة على رأسها النفط والغاز الطبیعي باحتیاطي عالمي یقدر بنسبة الثروات الط

بالنسبة للغاز، فهي ثاني دولة في العالم بعد روسیا من حیث امتالكها  %15بالنسبة للنفط و

 3.النفطي االحتیاطيالحتیاطي الغاز ورابع دولة عالمیا من حیث 

یكیة تعید النظر في حساباتها كل هذه المقومات جعلت من الوالیات المتحدة األمر 

اإلستراتیجیة المتعلقة بتغییر طریقة التعامل مع الملف النووي اإلیراني في سبیل حفاظها على 

                                                           
 .51. ، ص2004، دار العربیة للعلوم، بیروت، السالم األمریكي والشرق األوسطبرادلي أثابر،  -1
. ، ص2002، دار الهدى، بیروت، الحرب األمریكیة على أفغانستان والعالم اإلسالميعایدة العلي سري الدین،  -2

432.  
، 2000راسات السیاسة واإلستراتیجیة، القاهرة، ، مركز الدرؤیة عامة :محددات األمن في الخلیج العربيحسن نافعة،  -3

 .58. ص
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دورها االستراتیجي في المنطقة.هذا وفي المقابل كان إلیران ما یبرر تمسكها بهذا التطور 

  .الذي حققته فیما یتعلق بهذا الملف

  ان على التمسك بحقها في امتالك السالح النووي:الدوافع التي شجعت إیر  -2

المتالك إیران للسالح النووي لم یزد هذه األخیرة إال إصرارا وتعنتا  الرفض األمریكي إن

 لعدة أسباب یمكن أن نحددها كما یلي:

وقوتها للتخلص من التبعیة والهیمنة التي عرفتها إیران في ظل  التأكید على استقاللیتها -

  1.تراك والروس والبریطانیین واألمریكاناحتالل األ

تأمین نفسها والسیما أنها محاطة بثالث قوى نوویة تتمثل في كل من  روسیا  -

 2.وكازاخستان من الشمال وٕاسرائیل من الغرب والهند وباكستان من الشرق

  3.تنویع قدراتها الطاقویة وعدم اعتمادها على النفط لتحقیق التنمیة -

ها على الصعید اإلقلیمي والدولي وتدعیم قدراتها التفاوضیة في شتى تقویة مكانت -

 المجاالت لحصد أفضل المكاسب.

التأكید على قدراتها العسكریة في سبیل تأكید معادلة البقاء لألقوى من خالل تدعیم  -

 4.قوتها العسكریة بهذا السالح الذي یعتبر أهم مؤشر على قوة أیة دولة

لحظر، أي أن هناك أهدافا اقتصادیة تسعى إیران إلى تحقیقها من التمكن من تخفیف ا -

حیث یمكنها استرداد حوالي سبعة ملیارات من الدوالرات المجمدة لدى  االتفاقخالل هذا 

 البنوك األمریكیة إلى جانب عودة بعض الشركات الغربیة للعمل في مجال االستثمار.

 وافع كال الطرفین إلبرامه:للعوامل المؤثرة ود االتفاقمدى استجابة  -3

                                                           
                   هل تخشى الغرب برنامج إیران النووي؟حسام مطر،  - 1

http :www.telvau.netindex.aspxpid :210754httm/05/07/2005     

 .02/07/2016تاریخ اإلطالع 
العلوم  كلیة، مذكرة ماجستیر، لة البرنامج النووي اإلیرانيدراسة حا :السیاسة الخارجیة تجاه إیرانمریم غربي،  -2

 .83. ، ص2013الجزائر، السیاسة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

، مجلة المستقبل ''خریطة القوى النوویة في الشرق األوسط في أوائل القرن الحادي والعشرین''أحمد عبد الحلیم،  -3

  . 134. ، ص2001بر سبتمبیروت، ، 271العدد  ،العربي

، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات مصادر التهدید وآلیات المواجهة :األمن القومي اإلیرانيفتحي محمود أنیس،  -4

 .361. ، ص2006اإلستراتیجیة، اإلمارات العربیة المتحدة، 
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مع األهداف التي دفعت بكال  االتفاقفي هذا السیاق سنتعرض لمدى مواءمة هذا 

 الطرفین لإلقدام على إبرامه.

  بالنسبة إلیران: -أ

إلى تحقیقها من خالله وهو  إیرانعلى أهم األهداف التي كان یسعى  االتفاقنص 

 اإلفراج عن جانب من أرصدة إیران المجمدة.

استمرار إیران في التخصیب وفي البحث لتطویر أجهزة الطرد المركزي لمدة عشر  -

  سنوات.

  .اإمكانیة إیران من تصدیر واستیراد األسلحة مع دراسة كل حالة على حد -

 األوربیةرفع العقوبات االقتصادیة والمالیة المفروضة على إیران من طرف الدول  -

  1 والوالیات المتحدة األمریكیة.

 2.السماح إلیران بتصدیر الیورانیوم المخصب -

 :1+  5بالنسبة لدول  -ب

وضعت هذه األخیرة  االتفاقالتي منحت إلیران بموجب هذا  االمتیازاتفي مقابل هذه 

 كل االحتیاطات الالزمة لضمان تنفیذه كما یلي:

  بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. االتفاقتنفیذ  -

یوما في حالة عدم االلتزام بتنفیذ  65العقوبات على إیران في ظرف  إعادة  فرض -

 االتفاق.

السماح لألمم المتحدة بزیارة كل مواقع إیران النوویة وكذا بدخول المفتشین إلى المواقع  -

 المشبوهة بما في ذلك المواقع العسكریة.

                                                           

1
  -Timothée VILLARS, Nucléaire iranien :5 questions pour comprendre la crise provoquée 

par Trump ,http:www.nouvelobs.com,publié le 09/05/2018,Vu le 26/05/2018.  

  
 مصر، ، المركز القومي لدراسات الشرق األوسط،اإلستراتیجیةالنووي اإلیراني وتداعیاته  االتفاقمحمد ماهر الزیات،  -2

.21. ، ص3/12/2013
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تفعت عملتها مباشرة حیث ار  إلیرانقد أحدث الفارق بالنسبة  االتفاقوعلیه نجد أن هذا 

إلى نسبة ثالثة بالمائة مقابل الدوالر األمریكي، هذا وقد أفرجت الوالیات المتحدة األمریكیة 

إلى جانب كسب تأیید الرأي  1ملیار دوالر من األرصدة اإلیرانیة المجمدة لدیها 8عن حوالي 

لمكاسب، أما من االقتصادي هذا من جانب تحدید ا االنفراجالعام اإلیراني على إثر هذا 

یخدم إیران من جهة االحتفاظ  االتفاقهناك من اعتبر أن هذا  أنحیث تعداد السلبیات نجد 

أما الغرب وباعتباره الطرف المقابل في هذا  ببرنامجها النووي مثلما یسمح إلسرائیل بامتالكه.

القنبلة النوویة فقد نجح في تعطیل أو تأخیر البرنامج اإلیراني في سبیل الوصول إلى  االتفاق

 2 لعدد من األشهر.

  النووي اإلیراني االتفاقالمطلب الثاني: اآلثار الدولیة واإلقلیمیة المترتبة عن 

النووي اإلیراني أهم إنجاز على اإلطالق تم التوصل إلیه في عهد الرئیس  االتفاقیعتبر 

عالقات الشرق األمریكي أوباما نظرا لما سیحدثه من تحوالت سیاسیة واقتصادیة في ال

 االتفاقأوسطیة والعالمیة، فما هي یا ترى أهم االنعكاسات والتداعیات التي سیفرزها هذا 

 ؟  على الصعیدین اإلقلیمي والدولي

بالنسبة إلیران  االتفاقفي البدایة ال بد أن نعرج على رصد أهم اآلثار التي أفرزها هذا 

  والتي نجدها تكمن في:

  ي بالنسبة إلیران:النوو  االتفاقآثار  -1

ملیار دوالر من عائدات النفط باإلضافة إلى رفع سقف  40تحقیق أرباح تقدر بـ  -

ملیون برمیل یومیا بعد التفاوض الذي أجرته إیران مع منظمة الدول  3.797اإلنتاج إلى 

 .)OPEC( المصدرة للنفط

                                                           
مصر، ، المركز القومي لدراسات الشرق األوسط، االتفاقاعیات هذا الحالة االقتصادیة في إیران وتدأحمد عدلي،  -1

 .23. ، ص3/12/2013
2-Michel MAKINSKY, Après le discours de Donald TRUMP sur L’Iran :L’accord nucléaire 
en sursis ?,http:/Translate.google.com.Vu le 24/05/2018. 
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 % 6.5 قدر بحواليتحقیق نمو اقتصادي في الثلث األول من السنة الموالیة لالتفاق ی -

 2013.1خالل سنة  % 1.9 مقابل

 تجدید أسطول الطائرات المدنیة بعد أربعین سنة تقریبا. -

احتفاظها بحقها في تخصیب الیورانیوم بطریقة قانونیة مع إمكانیة التعاون مع روسیا  -

 .والدول األوربیة في هذا المجال

ملیون دوالر  700بنسبة  األجنبیةوك اإلفراج عن األموال اإلیرانیة المجمدة في البن -

 شهریا.

  2 .1979الدولي بشرعیة النظام اإلیراني والذي افتقد منذ ثورة الخمیني لعام  االعتراف -

 اآلثار اإلقلیمیة لالتفاق النووي اإلیراني: -2

اإلیراني انتصارا كانت الجمهوریة اإلسالمیة تصبو إلیه من خالل إحكام  االتفاقیعتبر 

لتحقیق هیمنتها اإلقلیمیة خاصة بعد نجاحها في اختراق بعض الدول كلبنان وسوریا  سیطرتها

  والیمن والعراق ودعم المقاومة الفلسطینیة مستخدمة في ذلك عدة دوافع كحقوق الشیعة أو

 محاربة إسرائیل.  أوالمقاومة 

حقق إلیران  لیعطي دفعا إیجابیا من وجهة نظرنا باعتباره انه االتفاقهذا وقد جاء هذا 

انجر عنه من تحریر القتصادها واالحتفاظ  عما فضال دولة نوویة  إلىحقها في التحول 

ببنیتها التحتیة النوویة وهذا ما سیزید من تواجدها في منطقة الشرق األوسط وهو ما یثیر 

مخاوف بعض الدول العربیة وعلى رأسها السعودیة والبحرین حیث تعرف دول الخلیج موقفا 

وذلك نظرا لخوفها من مستقبل التوازنات  االتفاقموحد ومتأرجح بین مؤید ورافض لهذا غیر 

، ومما أكد ذلك إعالنها الصریح للدور الذي یمكن 3السیاسیة في المنطقة وتأثیر إیران علیها

                                                           
نوفمبر مركز الجزیرة للدراسات، شورات +من، أرباح اتفاق جنیف وتكالیفه ر حولتقری ،مركز الجزیرة للدراساتراجع :  -1

2014.Studies al Djazeera net/ar/position stimat/2013/11/20131128124318392745.htm.Vu 

le 23/07/2017.      
للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة،  ، مركز اإلماراتالعراق وٕایران والمتغیر األمریكي: أمن الخلیجعبد الجلیل المدهون،  -2

 .48ص. ، 2009أبو ظبي، 
 ،1602العدد  الهیئة المصریة للكتاب،  ، مجلة المجلة،''السنة والشیعة في السعودیة''سلیمان بن یوسف الدوسري،  -3

  .32. ، ص2014 القاهرة، مصر،
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على  االتفاق، أما بالنسبة آلثار هذا 1االتفاقأن یعطى إلیران كحافز لإلقدام على توقیع هذا 

فإننا نجد أنه قد أحدث الفارق بعد تراجع الوالیات المتحدة األمریكیة عن الهدف المعلن سوریا 

  2.بإسقاط نظام األسد وٕادراك الدور الذي یمكن أن تلعبه إیران في حل هذه األزمة

هذا وقد تأكد نفس الدور الذي یمكن أن تلعبه إیران في العراق من خالل تعویل الوزارة 

أثناء المحادثات مع إیران بشأن العراق على حث طهران للضغط على الخارجیة األمریكیة 

  3.حكومة المالكي لحل األزمة بأسلوب غیر طائفي

خطأ تاریخیا ألنها ترى فیه تهدیدا لبقائها  االتفاقأما بالنسبة إلسرائیل فقد اعتبرت هذا 

  ومصالحها في المنطقة.

  اآلثار الدولیة لالتفاق النووي اإلیراني: -3

 ا نرصد هذه اآلثار من عدة جوانب نجد أن أهمها یكمن في:وهن

إعطاء شرعیة لمیالد قوة نوویة وعلمیة متكافئة مع الدول الكبرى وما سیترتب عن ذلك  -

  من وجوب التعاون الدولي المتبادل.

إحداث التحول في اقتصادیات دول الشرق األوسط وأوربا وشرق آسیا بعد عودة إیران  -

لحظر االقتصادي علیها، األمر الذي حرك آمال كل من ألمانیا وفرنسا من خالل رفع ا

 والصین وروسیا في التعاون الصناعي والتجاري مع إیران.

                                                                                                                                        
مركز  ، مجلة الشرق األوسط،''ل الخلیجالتداعیات المحتملة لالتفاق النووي اإلیراني على دو''العرب،  محمد عز -

 .12. ، ص2014 جامعة عین شمس، القاهرة، ،62العدد  بحوث الشرق األوسط،
، مركز الدراسات السیاسیة نظام الشرق األوسط بین العسكرة والعولمة، 2009-2008التقریر اإلستراتیجي العربي  -1

 .277ص. ، 2010، 1واإلستراتیجیة، القاهرة، ط

   11/06/2014، النووي اإلیراني الغربي على دول الخلیج االتفاقات تأثیر  -2

                                              22/07/2017تم اإلطالع علیه في 

http://ncmes.org/er/publications/middle-east. papers/167. 
  . 06/01/2015، خفایا التقارب اإلیراني األمریكي في المنطقة وتداعیاته على دول الجواربثینة الشیوعي،  -3

       http:/www.dassapost.com/irounirantamericaous-raprochement .23/07/2017تاریخ اإلطالع 
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تحقیق التكافؤ بین المحور الغربي الذي تقوده أمریكا والمحور الشرقي من خالل عودة  -

 1.منظمة شنغهاي التي تضم كل من الصین وروسیا وٕایران

والصیني في محاولة لعقد معاهدة عسكریة  اإلیرانيزید من التقارب الروسي إحداث الم -

ترامب عن الرئیس األمریكي  محددة زمنیا لمواجهة الخطر الذي قد یواجهها في حالة تراجع

وهو ما نستبعده من وجهة نظرنا ونعتبره تهورا من الجانب األمریكي نظرا للمخاطر  االتفاق

 .الجسیمة التي قد تنجر عنه

انهیار أسعار النفط بعد التحاق إیران باعتبارها ثاني دولة تملك احتیاطا من البترول  -

 2.والغاز

نجد ٕالى جانبها ألنه و  على المدى القریب االتفاقهذا بالنسبة لآلثار الدولیة التي أفرزها 

  آثار دولیة مرتقبة على المدى البعید والتي تتمثل أساسا في:

المنطقة من خالل عدد من القوى اإلقلیمیة كالسعودیة وتركیا إحداث سباق نووي في  -

  3في محاولة منها لتحقیق التوازن بینها وبین إیران.

تحول النظام العالمي إلى عالم بال أقطاب واتجاه النظام اإلقلیمي إلى خلق عدد من  -

  4.القوى اإلقلیمیة كمصر وٕایران وتركیا والسعودیة وٕاسرائیل ألخذ دور القیادة

في ظل إدارة دونالد  االتفاقالمبحث الثاني: التحدیات التي تواجه 

  ترامب

والذي قضى  2015جویلیة  14في  1+5الذي توصلت إلیه إیران مع دول  االتفاقبعد 

بمنعها من تنفیذ تجارب صواریخ بالیستیة لمدة ثماني سنوات إلى جانب تقلیص قدرات 

حیز  االتفاققتصادیة المفروضة علیها، دخل هذا برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات اال

                                                           
، مجلة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة ''النووي اإلیراني وتداعیاته اإلقلیمیة والدولیة ''االتفاقریهام باهي،  -1

 .171. ، ص2017جانفي  مصر، القاهرة،
 .173، ص. نفس المرجعریهام باهي،  -2

3- François NICCOULLAUD, Sortir par le haut de la crise nucléaire avec Iran, 
http://niccoullau.blogspot.t.com,18/10/2017,Vu le 24/05/2018.  

 ،2017جانفي  ، مجلة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،''اآلثار المتوقعة لالتفاق''سالي إسحاق،  -4

 .176ص.  مصر،
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الصادر عن  2231ار رقم وتم إضفاء الشرعیة علیه من خالل القر  2016النفاذ في جانفي 

والذي أكد على منع إیران من إجراء تجارب  االتفاقبعد أسبوع واحد من توقیع  نمجلس األم

یه وبعد كل هذه اإلنجازات یأتي وعل 1للصواریخ البالیستیة القادرة على حمل رؤوس نوویة.

ترامب ومنذ حملته االنتخابیة لیتوعد بإلغائه وتمزیقه باعتباره أسوأ اتفاق أبرمته أمریكا في 

وما هي أهم  ؟ أو حتى تعدیله االتفاقفهل بإمكان ترامب اإلقدام على إلغاء   .تاریخها

 االتفاقتي اكتساها هذا التحدیات التي تواجهه في قیامه بهذه الخطوة في ظل الشرعیة ال

سواء من طرف الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن وألمانیا، أو من طرف مجلس 

وكذا ما هي  ؟ األمن في حد ذاته باعتباره أعلى هیئة تنفیذیة في المجتمع الدولي الحالي

التداعیات التي یمكن أن تترتب على مثل هذه التصریحات أو التصرفات التي تحققت في 

ل إدارة أوباما والذي اتبع سیاسة خارجیة قائمة على الخیار الدبلوماسي في حل الملف ظ

   النووي اإلیراني؟

  المطلب األول: التحدیات القانونیة

ترامب من أكثر اإلدارات التي قادت أمریكا وأثارت جدال  الرئیس األمریكي تعتبر إدارة

خیر والسیما فیما یتعلق بالملف النووي كبیرا في ظل تذبذب المواقف التي یتبناها هذا األ

أثناء الحملة االنتخابیة من جهة، وٕاعادة النظر  االتفاقاإلیراني، أي تنوع موقفه بین تمزیق 

من جهة أخرى، األمر  األمریكیة اإلدارةفیه وفرض المزید من العقوبات على إیران بعد تولیه 

خاصة إذا أخذنا في  اإلیرانيتفاق النووي الذي یدفعنا للتساؤل عن إمكانیة احترام ترامب لال

الحسبان قیامه باإلعالن عن انسحاب الوالیات المتحدة األمریكیة من اتفاقیة باریس للمناخ 

وانقالبه على موقف اإلدارة السابقة المتعلقة بإعادة بعث العالقات مع كوبا والدعوة إلى عزل 

  ؟ إیران من جدید والتقرب من السعودیة

سواء  االتفاقخضم كل هذه المعطیات، هل بإمكان ترامب المساس بهذا وعلیه وفي 

  ؟ أو تعدیال في ظل التحدیات القانونیة التي تواجهه في هذا اإلطار إلغاء

                                                           
م .بموجب الوثیقة رق20/07/2015بتاریخ  7488الصادر عن مجلس األمن في الجلسة رقم  2231قرار رقم --

S/RES/22315(2015)-
1
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هناك حوافز قانونیة تحول دون اإلقدام سواء على التلویح باإللغاء  أنفي حقیقة األمر نجد 

إبرامه برعایة األمم المتحدة وتصدیق مجلس تم  االتفاقأو حتى التعدیل باعتبار أن هذا 

، وعلیه نجد انه حتى وٕان لجأ ترامب مستقبال إلى إعادة 11+5األمن الدولي ضمن مجموعة 

لیس ثنائیا وٕانما متعدد  االتفاقالتغییر في موقفه فإن خیاراته ستكون محدودة العتبار أن 

جلترا وألمانیا، األمر الذي األطراف یشمل خمس دول عظمى هي روسیا والصین وفرنسا وٕان

یجعل إلغاءه انتهاكا للقانون الدولي زیادة على ذلك ال دول أوربا وال دول الجوار اإلیراني ترید 

  2االتفاق.إلغاء 

وعلیه حتى وٕان أراد ترامب تحقیق ذلك فعلیه الذهاب إلى مجلس األمن الدولي بعد 

اآلخرین إما إلجراء تعدیالت  االتفاقالكونغرس األمریكي وذلك من أجل إقناع أطراف 

وهذه الخطوة أصعب من الذهاب إلى  االتفاقتغییرات على بنود  بإدخال إضافات أو

جانب غیاب الحجة باعتبار أن  إلى االتفاقالكونغرس ألن لها آثار سیاسیة بین أطراف 

  .االتفاقإیران تلتزم بالشروط التي ینص علیها 

  سیاسیة واالقتصادیةالمطلب الثاني: التحدیات ال

تعتبر التحدیات السیاسیة واالقتصادیة مؤشرا آخر یتعین على ترامب أخذه في الحسبان 

لما لها من تداعیات من شانها  االتفاقفي حالة إقدامه على خطوة نقض أو تعدیل هذا 

   .المساس بكل األطراف بدون استثناء

  التحدیات السیاسیة:  -1

  ونجدها تكمن في:

                                                           
، مجلة السیاسة الدولیة، مؤسسة األهرام، ''حدود التغییر :إدارة ترامب وقضایا الشرق األوسط''أحمد ناجي قمحة،  -1

.                                                     14/08/2017تاریخ االطالع یوم ، 22/07/2017القاهرة، 

www.siyassa.org.eg/news/M970.asspx.                               

- Trump Frappe l’Iran: des sanctions mais conserve l’accord nucléaire, 18/07/2017, 

07/2017., vue le 28/www.journaldemontreal.com 
 ، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة،النووي االتفاقخیارات دونالد ترامب في التعامل مع هدى الفاتح،  -2

 .12ص.  ،12/04/2017

 le dilemma de Trump, http://www.lesechos.Fr/…/Vu le 26/05/2018:Yvesوراجع أیضا: 

BOURDILLON, Nucléaire iranien 
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صداقیة الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه األوربیین والدول الدائمة العضویة في تراجع م -

مجلس األمن واألمم المتحدة والعالم ككل، خاصة في مسألة كانت تؤرق العالم والسیما 

 المنطقة العربیة اإلسالمیة.

المتبادلة  ترشیح فكرة عدم االلتزام باالتفاقات الدولیة مما یوحي بعدم الثقة في العالقات -

فهي مجرد معاهدات تربط بین دولة وأحد األحزاب جمهوریة أو دیمقراطیة  ولیس بین دولة 

ودولة ألن ذلك یقضي بالوفاء بااللتزامات المتبادلة أي بمجرد فوز أحد األحزاب باالنتخابات 

غیر السابقة وهو أمر  اإلدارةفي ظل  أبرمتوضع حد لاللتزامات الدولیة التي  إلىقد یفضي 

ترامب واالتفاق النووي  إدارةنسجله من خالل  وهو ما مقبول من وجهة نظر قانونیة دولیة،

 الرئیس أوباما. إدارة هدالذي أبرم في ع اإلیراني

دفع إیران إلى استكمال ما بدأت فیه فیما یتعلق ببرنامجها النووي مما یعني بقاء  -

 التوتر في المنطقة.

ن كانوا طرفا في النزاع باعتبار أن تصعید التوتر من شأنه إثارة غضب األوربیین الذی -

 1.سیاسیة وأاجتماعیة  وأیؤثر علیها سلبا من جمیع النواحي  سواء كانت اقتصادیة  أن

 الدفع بدول المنطقة العربیة إلى التسابق نحو التسلح والسیما فیما یتعلق بدول الخلیج. -

رائیل عملت إلى جانب دول عربیة على تحقیق الرضا اإلسرائیلي باعتبار أن إس -

 .االتفاقالحیلولة دون توقیع هذا 

حاجة الوالیات المتحدة األمریكیة إلیران نظرا للدور البارز الذي تلعبه هذه األخیرة في  -

دورها في العراق والیمن فیما یتعلق  فضال عنسوریا ومحاربة تنظیم الدولة اإلسالمیة، 

 بالحوثیین.

ة الدولیة للطاقة الذریة في أربعة تقاریر متتالیة على احترام إیران لبنود تأكید الوكال -

 2.بعدم وجود مبرر لنقض االتفاق أو إعادة التفاوض بشأنه مما یوحي االتفاق

                                                           
.13. ، ص المرجع نفس ح،هدى الفات -1

 

 ،2017، مجلة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، جانفي ''لتأثیرات المحتملة لالتفاقا''علي الدین هالل،  -2

  .179ص.  مصر،
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 التحدیات االقتصادیة: -2

 في هذا اإلطار نجد أن هذه التحدیات تمس بجمیع العناصر دون استثناء كما یلي:

الضغط األمریكي االقتصادي على إیران، فبالرغم من أن إیران  ممارسة المزید من -

تعاني من الحصار االقتصادي الذي أرهق الشعب اإلیراني وبعدما حققت  1979كانت ومنذ 

برفع هذا الحظر، ها هي أمریكا تحاول من جدید إیقاعها في هذا  االتفاقالمبتغى من هذا 

رامب إلى أن إیران سیعمل على حشد دول غربیة الفخ، غیر أنه یتعین هنا أن تنتبه إدارة ت

بل والبد أن یعي  االتفاقألنها هي من قامت بنقض هذا  أمریكا إلقناعها بأن الحق یقع على

بأن الشعب اإلیراني سیقتنع بأن إیران دولة معتدى علیها وسیدعم  األمریكيالرئیس 

  1.حكومته

األمنیة التي  لالحتیاطاتنظرا  االتفاقالتكالیف التي ستتحملها أمریكا في حالة تمزیق  -

 ستأخذها لمواجهة المخاطر التي سیتحملها المواطن األمریكي.

في النصف األول فقط  %43ارتفاع مستوى التبادل التجاري بین إیران وأوربا بنسبة  -

، مما یوحي بأنها باتت منفذا اقتصادیا بالنسبة ألوربا والذي لن تقدم على 2016من عام 

 2االتفاق.یة به في مقابل تهور ترامب تجاه التضح

  خاتمة:ال

النووي اإلیراني والذي وصفه بالكارثي منذ حملته  االتفاقتحدد موقف دونالد ترامب من 

ه وفي المقابل من ذلك ال یملك سیاسة محددة تجاهه، األمر الذي یفتح أناالنتخابیة غیر 

                                                                                                                                        
 Le rapport de L’AIEA prouve que L’Iran respecte l’accord sur le nucléaireو راجع أیضا: 

(officiel iranien),French.xinhuanet.com/25/05/2018/c-137206659.htm,publié le 

25/05/2018.Vu le 27/05/2018. 

 Nucléaire iranien :Le respect par L’Iran de ses obligations nucléaires etلمزید كذلك راجع : ل

balistique salué malgré des suspicions de transfert d’armes, Conseil de sécurité, Nations 

Unies,786SE,CS/12685,18/01/2017,Vu le 24/05/2018     
 .، مرجع سابقأرباح اتفاق جنیف وتكالیفهتقریر حول  -1

جامعة  ، مجلة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة،''تأثیر االتفاق على موازین القوى في مجال الطاقة''أحمد قندیل،  -2

  .184 .، ص2017جانفي  مصر، القاهرة،
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كمن في فرض المزید من العقوبات المجال أمامه إلتباع عدة خیارات نجد أن أهمها ی

االقتصادیة على إیران وهذا ما بدا جلیا من خالل إجراء إیران لتجربة الصاروخ البالیستي، 

في حین یبقى الخیار العسكري مستبعدا من وجهة نظرنا العتبار أن السیاسة األمریكیة ال 

ونغرس وباقي وسائل تتمركز في ید الرئیس فقط وٕانما یوجد إلى جانبه مؤسسات أخرى كالك

  اتخاذ القرار في الوالیات المتحدة األمریكیة.

ترامب وفي ظل كل المتغیرات التي  الرئیس األمریكي وعلیه وبناء على ما تقدم نجد أن

أو إقناع  االتفاقاألحادي من  االنسحابتعرفها المنطقة یملك حلین ال ثالث لهما، وهما إما 

  .االتفاقباقي الدول بوضع حد لهذا 

وهنا البد أن تأخذ هذه الدول في الحسبان المركز القوي الذي باتت تحتله إیران بعد 

نتیجة لما حققته من مكتسبات اقتصادیة وسیاسیة تجعلها قادرة على ضرب المصالح  االتفاق

األمریكیة في المنطقة والسیما بعد الحشد الواسع من المؤیدین الذي أصبح یحیط بإیران وعلى 

جانب الدور الذي باتت تلعبه إیران في كل من سوریا  إلىا واإلتحاد األوربي، رأسها روسی

  والعراق ولبنان والیمن ودعمها للمقاومة الفلسطینیة.

هذه المؤشرات من شأنها أن تحدث الفارق في سیاسة الرئیس األمریكي دونالد ترامب  إن

تنفیذها في ظل كل هذه  وتدفعه إلى عدم التسرع والتهور في التفوه بمواقف یصعب علیه

 المعطیات.
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